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Ata nº 018/2018 da Décima Oitava Sessão Ordinária, da Segunda Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos vinte e três dias do mês de outubro de 

dois mil e dezoito (23-10-2018). Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois 

mil e dezoito (23-10-2018) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal 

de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Décima Oitava Sessão Ordinária, 

sendo que às dezenove horas (19h00min), foi feita a chamada, onde estiveram 

presentes os seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Ildo Cover, André Barp, 

Cleber Badin, Ido José Fritzen, Diogene Biegelmeier, Sandro Simon, Gilmar 

Angelo Martinazzo e o suplente Marcio Grapiglia Signori face o pedido de 

licença do vereador titular Luiz Desingrini. Constatando a existência de quorum 

o Senhor Presidente, Vereador Diogene Biegelmeier, invocando a proteção de 

Deus, declarou abertos os trabalhos da presente Sessão. De Imediato solicitou 

ao Secretário da Mesa para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. O 

Presidente, Vereador Diogene Biegelmeier, colocou à disposição dos Vereadores 

a Ata Nº 017/2018 da Sessão Ordinária do nove de outubro de dois mil e 

dezoito (09-10-2018), em seguida colocou-a em discussão: não houve; em 

votação: APROVADA por unanimidade. Em seguida, deu-se a 1ª FASE DA 

SESSÃO: Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Pedido de 

Informação Nº 010/2018; Recomendação Nº 017/2018; Recomendação Nº 

018/2018; Requerimento Licença Vereador Nº 009/2018. 2ª FASE DA SESSÃO – 

GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram-se os seguintes Vereadores: VEREADOR 

ILDO COVER – Bancada do MDB: Cumprimentou a todos e lamentou a ausência 

de público. Elogiou as explanações e colocações do Sr. Wlademir Dallbosco 

acerca das inovações e investimentos que pretende realizar em sua empresa, 

pelo que está pleiteando recursos públicos. Acredita que o empreendimento é 

importante pela geração de empregos e renda, por isso acredita que o Poder 

Executivo e Legislativo precisam pensar com carinho, pois toda renda ao 

município é bem-vinda. Comentou sobre uma recomendação de sua autoria 

para que a população assuma a limpeza e embelezamento da cidade no 

contorno de cada residência. Destacou o loteamento bem-morar, onde s 

máquinas fizeram a limpeza de um terreno e acabaram sujando toda a rua, mas 



os moradores prontamente ajudaram a fazer a limpeza. Em aparte o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo disse que, com a contribuição de todos os moradores, 

seria possível deixar a cidade cada dia mais bonita. Elogiou os moradores da Rua 

Pôr do Sol que fazem a limpeza diária daquela rua, o que é muito bonito. O 

Vereador Ildo Cover disse que sua Recomendação foi para que o Poder 

Executivo implante uma premiação para os moradores que manterem a limpeza 

da rua, árvores e passeios públicos. Se houver uma boa adesão da comunidade, 

o Poder Executivo poderá economizar recursos. Destacou que quando há um 

temporal existem estragos na cidade e no interior, sendo que levam vários dias 

até a Secretaria de Obras conseguir pôr tudo em dia. Fez um convite, à pedido 

do Gerente da Cotrisal, para a população participar de uma palestra com o 

tema: “Família, o maior projeto de nossas vidas”, no Ginásio Padre Urbano 

Maldaner de Nova Boa Vista, onde haverá sorteio de brindes, no dia 25-10-2018 

(vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito) Às 14h00min. Concluiu o 

Vereador Ildo Cover. VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do 

PTB: Saudou a todos e iniciou agradecendo ao suplente de vereador Lauri Klein 

que lhe substituiu durante os 30 (trinta) dias de afastamento. Da mesma forma 

elogiou o trabalho do suplente Marcio Grapiglia Signori. Agradeceu a presença 

do proprietário da Empresa Mandaká Alimentos, elogiando a sua explanação 

sobre a produção da empresa e perspectivas de crescimento. Destacou que é 

importante a existência de empresas locais, que geram emprego e melhorias 

para a cidade. Disse que a comunidade  deve orgulhar-se da existência dessas 

empresas, que abarcam toda a mão de obra aqui existente. Disse ser favorável à 

todos os Projetos de Lei em pauta, porém em relação ao Projeto de Lei 

064/2018, agradeceu ao Poder Executivo por aceitar a sua solicitação para 

adequação da legislação sobre a possibilidade de fracionamento das férias. 

Destacou a importância da aquisição de um caminhão novo para a Secretaria de 

Obras, pois acredita que não seria viável a aquisição de um caminhão usado, 

como era a intenção da administração inicialmente. Elogiou a Escola Municipal 

Santos Anjos pela realização do Festival da Canção. Parabenizou a comunidade 

pela existência de diversos talentos e sugeriu à administração que estude a 

viabilidade de contratar instrutores de canto, para melhorar ainda mais a 

qualidade das apresentações, pois percebeu-se que os candidatos tinham vozes 

excelentes, mas perdiam pontuação nas apresentações em dupla, que exigem a 

necessidade de cantar em dueto. Em aparte o vereador Neuri Staggemeier disse 



que realmente existem muitos talentos no município e que é muito importante 

realizar esse investimento. Disse que a música é muito linda e atrai os jovens, 

por isso seria uma boa opção regionalizar esses eventos. Também destacou que 

o consórcio intermunicipal poderia realizar a contratação de professores de 

técnica vocal para ensinar a segunda voz. Acredita que pegar um microfone e 

cantar para as pessoas é louvável e merece incentivo do poder público. O 

Vereador Gilmar Martinazzo disse que tudo vem da educação e cantar também 

faz parte da educação. Disse que a realização de um festival regional da canção 

é uma boa idéia, que poderá despertar novos talentos que vão engrandecer o 

município cada vez mais. Cumprimentou todas as voluntárias que trabalharam 

no Chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova Boa Vista, dizendo que 

elas realizam um trabalho fantástico em prol do bem comum. Agradeceu as 

doações recebidas e pediu que a Comissão Organizadora do Chá da Liga seja 

homenageada na Sessão Solene da Câmara de Vereadores. Em aparte o 

Vereador Cleber Badin disse que já foi realizado esse pedido. Acredita que é 

muito importante fazer essa homenagem. Gilmar Martinazzo destacou que 

também é sua vontade realizar essa homenagem. Concluiu o vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo. VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: 

Cumprimentou a todos e primeiramente disse que conversou com o Secretário 

de obras deste município Antonio Querioz onde esteve reivindicando alguns 

pontos como a recolocação da parada de ônibus que se encontrava em frente a 

empresa Hugo Schuster, solicitação essa de alguns pais para que as crianças 

possam voltar a utilizar a mesma, e as devidas providências como um local 

apropriado para colocar a parada de ônibus já estão sendo tomadas, ainda, 

pediu para que a secretaria de obras realizasse a reforma de uma parada de 

ônibus que se encontra danificada na linha Furini, e o patrolamento das 

estradas de acesso ao município de Sarandi pela linha Perau. Outro assunto 

colocado pelo Vereador Cleber Badin foi quanto ao pedido de informação Nº 

009/2018 (número nove de dois mil e dezoito) a respeito do recurso recebido 

num montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do convênio Nº 559-2014 

(quinhentos e cinquenta e nove de dois mil e quatorze) referente a rede de 

água, recebido no dia 04-07-2014 (quatro de julho de dois mil e quatorze), 

recurso esse advindo através de secretaria de obras e desenvolvimento urbano 

do estado do Rio Grande do Sul e seria utilizado na linhas Cachoerinha e 

Maneador, desta forma destaca que que foi cobrado quanto ao não uso deste 



valor nas referidas comunidades, em esclarecimento disse que este montante 

mais juros e correção monetária num valor de R$ 105.960,61 (cento e cinco mil 

novecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) que foi devolvido ao 

governo do estado no dia 26-05-2015 (vinte e seis de maio de dois mil e quinze) 

ou seja foi realizado ainda na gestão passada. Acredita que o recurso deveria ter 

sido utilizado nessas comunidades, pois os problemas com a rede de água 

dessas comunidades tem sérios problemas. Destacou a presença do Sr. 

Wlademir Dallbosco, que falou sobre os grandiosos investimentos que está 

realizando na empresa Mandaká Alimentos, em torno de R$ 9.600.000,00 (nove 

milhões e seiscentos mil reais). Parabenizou pela iniciativa e destacou que o 

Poder público é parceiro, que está ajudando nos serviços de terraplanagem. 

Parabenizou as voluntária que organizaram o Chá da Liga Feminina de Combate 

ao Câncer de Nova Boa Vista e agradeceu a todos que prestigiaram o evento. 

Disse que os valores arrecadados serão revertidos em benefícios para a 

comunidade. Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR NEURI 

STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou parabenizando os 

professores, pais e alunos pela festa da Escola Santos Anjos e pelo Festival da 

Canção. Disse que o município demonstrou contar com excelentes talentos, de 

um alto nível, que provavelmente foi muito difícil para os jurados. Parabenizou 

a todos e disse saber o quanto é difícil pegar o microfone na mão e cantar na 

presença de jurados e de uma grande plateia. Em aparte o Vereador Ildo Cover 

reforçou a dificuldade de cantar e acredita que o município precisa dar 

oportunidade para o surgimento de novos talentos. Destacou que a maior 

motivação para quem canta são os aplausos ao final. Parabenizou a todos os 

envolvidos com o Festival da Canção. O Vereador Neuri Staggemeier elogiou a 

iniciativa da Escola Santos Anjos, em parceria com a Secretaria da Educação 

para a valorização das crianças, com um investimento de R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais) no parquinho, pois acredita que fazer algo pela educação sempre será 

um investimento. Parabenizou o Chefe de Obras Antônio Queiroz, que não 

mede esforços, patrolando estradas até mesmo no final de semana. Destacou 

que ele não recebe oras extraordinárias, pois como sendo chefe de setor, 

recebe uma FG (Função Gratificada). Disse que teve uma longa conversa com o 

Prefeito Municipal Daniel Thalheimer onde falaram sobre a possibilidade de 

realizar um projeto que venha de encontro à empresa Mandaká alimentos, 

cujos investimentos trarão muitos frutos para o município. Parabenizou todos 



que investem em Nova Boa Vista, destacando que há necessidade de valorizar 

os empreendedores locais. Disse que quando se recebe empreendedores de 

outros município o risco é grande de acontecer como na Dakota em Sarandi/RS. 

Em aparte o Vereador André Barp disse que é preciso pensar, primeiramente, 

nas empresas locais, que são importantes pela arrecadação de impostos e 

geração de empregos. Destacou que a Câmara Municipal precisa pensar no bem 

da comunidade e que projetos que versem sobre incentivos para empresas 

locais sempre deverão ser aprovados. O Vereador Neuri Staggemeier disse que 

tem orgulho de participar desta Câmara de Vereadores, pois as divergências 

políticas existem, mas as decisões sempre são tomadas considerando o bem 

comum. Disse que, ainda neste ano, o município pretende realizar a compra de 

uma retroescavadeira nova, uma máquina ensiladeira, um britador móvel e um 

caminhão novo, além da Prancha para transporte das máquinas que já foi 

adquirida. Acredita na importância de investir nesses equipamentos, em torno 

de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Pediu a colocação de 

tubos e bueiros na estrada geral da Linha Caúna à Linha Jaboticaba, na 

propriedade de Alceu Schmitt, onde há uma vala que traz muita água, havendo 

uma curva, porém a água não faz a curva e está causando problemas. Pediu a 

colocação de tubos de bueiro na Linha Tijolo, na propriedade de Vili Berendt, 

uma carga de saibro na propriedade de Vitório Previatti na Linha Caúna, pediu a 

substituição dos tubos na estrada que liga Linha Caúna à Linha Cachoeirinha, na 

entrada da Linha Knob, que estão trancados. A respeito da água da localidade 

de Linha Cachoeirinha, disse que o problema precisa ser urgentemente 

resolvido. Disse que a fiscal sanitária Flávia Locatelli está acompanhando o caso, 

sendo que foi informado que há um excesso de minerais e resíduos de 

manganês e ferro, que criou uma fuligem no interior da tubulação, e quando é 

colocado cloro na água, a fuligem se desprende e a água chega nas residências 

com uma coloração turva. Disse que o primeiro poço da comunidade foi furado 

no ano de 1988 (mil novecentos e oitenta e oito), o segundo em 2012 (dois mil e 

doze). Disse que quando da furação de ambos os poços não havia a presença de 

um geólogo, para fazer a devida avaliação. Disse que participou do processo de 

limpeza do poço artesiano da comunidade de Linha Caúna, sendo que se 

impressionou com a quantidade de resíduos. Na Linha Cachoeirinha, no ano de 

2015 (dois mil e quinze) houve a adaptação de um filtro na rede de água, mas a 

empresa instaladora do referido filtro não realizou a devida manutenção. O 



vereador disse que a administração entrou em contato com a empresa e 

agendou para o dia 05-11-2018 (cinco de novembro de dois mil e dezoito) a 

troca e manutenção dos equipamentos. Também haverá a avaliação de 

possíveis infiltrações no poço artesiano. Pediu à Secretaria de Saúde que busque 

realizar o controle das infestações de borrachudos, que é uma reclamação de 

grande parte da comunidade, sendo que muitos municípios realizam esse 

controle junto as nascentes dos rios e os resultados são bastante significativos. 

Em aparte o vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que, no início de 

novembro haverá uma dedetização das bocas-de-lobo e locais com possíveis 

focos de mosquitos. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR IDO 

JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Não fez uso da palavra. VEREADOR SANDRO 

SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou agradecendo à suplente 

Marli Hahn que lhe substituiu por 30 (trinta) dias, porém destacou que 

permaneceu neste período à disposição da comunidade, recebendo diversas 

solicitações que encaminhou ao Secretário de Obras, como o pedido para 

realização de reparos na iluminação pública, que existem vários postes com 

lâmpadas queimadas, na rua Padre Urbano Maldaner, na extensão da Escola 

Santos Anjos até o entroncamento com a Rua Felipe Werlang. Pediu e realização 

de reformas nos passeios públicos, pois em alguns locais existem estragos que 

geram desníveis, sendo possível perceber as pessoas tropeçando. Pediu a poda 

de árvores na Avenida, que prejudicam a visibilidade dos motoristas e também 

dificultam o trânsito dos pedestres. Em aparte o Vereador Ildo Cover também 

destacou, sobre a iluminação pública, que há uma lâmpada que necessita ser 

substituída na comunidade de Maneador Baixo (Gauchinho). Disse que 

conversou com a administração que disse que aquilo é ilegal, pois a comunidade 

precisa pagar taxa, assim como na cidade, ou retirar essa iluminação. Esse é o 

motivo da demora nos reparos da iluminação pública do interior. O Vereador 

Sandro Simon disse que as pessoas do interior precisam de iluminação pública 

tanto quanto as da cidade, não devendo haver distinções. Disse que a lei, 

quando seguida rigorosamente pode acarretar injustiças, sendo que em alguns 

momentos deve haver uma flexibilização. O vereador pediu melhorias nas 

estradas, especialmente a estrada da Linha Mirim, onde passam muitos 

caminhões e automóveis. Concluiu o Vereador Sandro Simon. VEREADOR 

ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Saudou a todos e primeiramente demonstrou 

uma grande tristeza sobre diversos relatos de mau atendimento da comunidade 



novaboavistense no Hospital regional de Sarandi. Disse que procurou a 

Secretaria de Saúde, onde foi informado que existem débitos do município 

junto ao hospital, sendo que há um gasto de R$ 17.500,00 (dezessete mil e 

quinhentos reais). Pediu a edição de uma moção de repúdio ao mal 

atendimento e demora para realização de consultas. Garantiu que irá bater de 

frente com o hospital, se for preciso, e espera que o mau atendimento não 

esteja acontecendo devido à demissão do Dr. Paulo no ano passado, pois não se 

deve misturar saúde pública e política. Parabenizou os funcionários públicos 

municipais pela passagem do seu dia, dizendo que em Nova Boa Vista existem 

servidores com muita qualidade e competência, que querem o crescimento do 

município. Em todas as secretarias os servidores públicos estão de parabéns. 

Pediu o patrolamento das estradas do município, porque pessoas de todas as 

comunidades estão reclamando. Parabenizou o colega vereador Neuri 

Staggemeier, pois quando foi Prefeito, realizou as interiorizações das máquinas 

da Secretaria de Obras, que é algo muito importante que dá agilidade aos 

serviços. Comentou que fez uma Recomendação ao Poder Executivo para 

realizar a contratação de um professor de música, porque admira muito as 

pessoas que sabem cantar e tocar algum instrumento musical. Acredita que tal 

contratação engrandeceria ainda mais os futuros Festivais da Canção. Enfatizou 

o encanto que tem pelo acordeon, citando as palavras do ex-assessor jurídico da 

prefeitura, Dr. Paulo Ihme, que agradecia todos os dias por não ser gaiteiro, pois 

estaria tocando para os amigos todos os dias. Também recomendou a 

contratação de professores de línguas estrangeiras, alemão e Italiano, para não 

deixar perder as origens da população. Um terceiro pedido que realizou foi para 

a instalação de placas indicativas do perímetro urbano do Município, porque a 

comunidade não tem certeza de seus limites, tendo em vista as recentes 

modificações dessa legislação. Acredita que a Lei aprovada na legislação 

anterior ampliou o perímetro urbano, permitindo ao Prefeito a cobrança de 

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que se acontecesse, seria uma 

bomba. Sobre luz pública, disse que a cobrança da população é bastante 

grande, mas disse que as luminárias já foram adquiridas, pelo devido 

procedimento licitatório, faltando apenas a sua instalação. Parabenizou o 

proprietário da empresa Mandaká Alimentos pelas explicações acerca dos 

investimentos que pretende realizar, pois acredita que é muito importante dar 

incentivo às empresas locais, mais do que buscar a instalação de empresas de 



fora. As empresas locais são as que mais dão retorno à municipalidade, 

enquanto empresas de fora apenas querem regalias. Sobre as eleições para 

Presidente e Governador, pediu que a população vote consciente, em uma 

pessoa que realmente realize mudanças e faça o brasil crescer cada vez mais. 

Disse que seguirá cobrando os seus deputados, sendo que já questionou o seu 

deputado eleito sobre a diminuição do volume de votos, pedindo que dê maior 

atenção durante o mandato, especialmente para os município pequenos, que 

necessitam de cada vez mais ajuda. Fez um convite, à pedido do Gerente da 

Cotrisal, para a população participar de uma palestra com o tema: “Família, o 

maior projeto de nossas vidas”, no Ginásio Padre Urbano Maldaner de Nova Boa 

Vista, onde haverá sorteio de brindes, no dia 25-10-2018 (vinte e cinco de 

outubro de dois mil e dezoito) às 14h00min. Parabenizou e agradeceu as 

mulheres voluntárias do Chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova 

Boa Vista. Informou a população sobre a realização do Campeonato Municipal 

de Nova Boa Vista, que terá bons jogos, de uma qualidade muito grande. 

Parabenizou as equipes pelos belos times, sendo que não existem favoritos. 

VEREADOR MARCIO GRAPIGLIA SIGNORI – Bancada do PTB: Cumprimentou a 

todos e iniciou elogiando a realização do festival de Talentos e a valorização dos 

talentos locais. Por isso acredita na importância de dar valores à todos os 

novaboavistenses que se destacam. Pediu que o Poder Legislativo encaminhe 

um ofício de honra ao mérito ao atleta Marcelo Hermes, que sagrou-se 

campeão da Copa do Brasil atuando pela equipe do Cruzeiro, de Belo 

Horizonte/MG. Acredita que esse atleta batalhou muito para chegar onde está, 

sendo que sua formação como atleta iniciou nas escolinhas de base de Nova 

Boa Vista. Falou que, além de dar incentivo a quem está começando, seria 

importante dar valor à quem chega lá. Agradeceu a oportunidade de assumir a 

vaga de vereador, pelo período de 30 dias. Concluiu o Vereador Marcio 

Grapiglia Signori. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou 

a todos e iniciou destacando a aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Sul de todos os itens avaliados no Portal da Transparência, no 

site da Câmara de Vereadores. Elogiou o trabalho dos servidores da casa 

Maiquel e Jeferson que se empenharam em manter o site sempre atualizado. 

Disse que quando o trabalho é bem feito, por pessoas responsáveis, vários 

problemas são evitados e o Presidente da Câmara pode ficar bastante tranquilo. 

Comentou que é muito importante realizar investimentos nas empresas, por 



isso parabenizou a administração atual, que assim como a anterior, garantem 

vários incentivos para os empreendedores locais. Elogiou a presença do 

empresário da empresa Mandaká Alimentos pela presença na sessão, porque 

acredita que é importante os gestores públicos conhecerem os investimentos 

das empresas e o retorno que estão gerando. Acredita na importância de 

investir o dinheiro público, que vale mais quando revertido em melhorias para a 

população do que em um banco rendendo juros. Pediu providências na Rua 

Felipe Werlang, nas proximidades do prédio do CRAS (Centro de Referência e 

Assistência Social), pois após fortes chuvas uma grande quantidade de terra fica 

acumulada na rua, causando transtorno aos moradores locais. Parabenizou os 

professores pela comemoração do seu dia, porque acredita que é importante 

valorizar essa classe, que é uma das importantes. Disse que nos próximos 

acontecerá a eleição, por isso pediu que a comunidade estude com carinho o 

seu candidato, que escolha um que realmente trabalhará para o bem da 

população. Parabenizou os servidores públicos, porque é um trabalho muito 

importante e muitas vezes é pouco valorizado pela sociedade. Elogiou a 

realização do Festival da Canção, pela valorização dos talentos locais. O 

presidente Diogene Biegelmeier acredita que é necessário dar apoio a quem 

tem o dom da música, pois é privilégio de poucos. Disse que para uma festa ser 

sucesso, apenas é preciso escolher uma boa banda, para divertir o povo. Em 

aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que música mecânica não anima o 

povo, pois o que realiza o expectador é a música ao vivo. Acredita que seria 

muito importante para valorizar ainda mais os jovens talentos de Nova Boa 

Vista a realização de um festival regional. O Vereador Diogene Biegelmeier 

agradeceu a Secretária da Educação Carla, que sabe da necessidade de valorizar 

a classe dos músicos, agradecendo pelo convite para ser jurado do Festival, já 

que a música fez parte de sua vida por um bom tempo. Disse que, 

independentemente de quem recebeu ou não troféu, todos os participantes 

estão de parabéns. Em aparte o Vereador Cleber Badin destacou a realização do 

espetáculo de final de ano, para o qual já estão sendo preparadas várias 

apresentações. Reforçou a importância de dar o devido valor a todas as 

manifestações artísticas. O Vereador Diogene Biegelmeier disse que o que 

realmente é importante é a valorização do ser humano, de acordo com as 

virtudes e as qualidades de cada um. O estudante deve ser valorizado, assim 

como o motorista, agricultor, músico, ou seja, todas as pessoas. Concluiu o 



Presidente do Poder Legislativo Vereador Diogene Biegelmeier. 3ª FASE DA 

SESSÃO: ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura 

do projeto com o parecer da comissão especial. PROJETO DE EMENDA À LEI 

ORGÂNICA Nº 001/2018: “Acrescenta o Art. 104-A na Lei Orgânica do Município 

de Nova Boa Vista/RS, que institui o Orçamento Impositivo e dispõe sobre a 

execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas 

individuais do Legislativo Municipal”. O parecer da comissão especial foi 

favorável. Em discussão: Não houve. Em Votação, resultando: APROVADOS POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS EM SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO. PROJETO DE LEI 

DO EXECUTIVO Nº 074/2018: “Altera o Artigo 102 Da Lei Municipal Nº 855/05 

que “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município e dá 

outras providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. 

Em discussão: Não houve. Em Votação, resultando: APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR UNANIMIDADE DE VOTOS. O Vereador André Barp solicitou 

a votação em bloco dos Projetos de Lei 075 e 076/2018. Posto o pedido em 

votação: Aprovado por unanimidade o pedido para votação em bloco. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 075/2018: “Abre Crédito Especial no Orçamento do 

Município, indica recursos e dá outras providências”. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 076/2018: “Abre Créditos Suplementares no Orçamento do 

Município, indica recursos e dá outras providências”. Os pareceres das 

comissões foram favoráveis aos projetos. Em discussão: Não houve. Em 

Votação, resultando: APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE 

DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 001/2018: “Acolhe o Parecer Prévio do Tribunal 

de Contas do Estado, referente ao processo de contas de governo, relativo ao 

Exercício de 2017, do Poder Executivo Municipal de Nova Boa Vista, de 

responsabilidade do Sr. Daniel Thalheimer”. Os pareceres das comissões foram 

favoráveis aos projetos. Em discussão: Não houve. Em Votação, resultando: 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO 

LEGISLATIVO Nº 010/2018: “Autoriza a viagem de 01 (um) vereador a Porto 

Alegre/RS”. Os pareceres das comissões foram favoráveis aos projetos. Em 

discussão: Não houve. Em Votação, resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE 

DE VOTOS. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador André Barp: 

Sobre a fala do Vereador Signori, sobre a homenagem a ser feita ao atleta 

Marcelo Hermes, disse que já realizou esse pedido e acredita ser importante 

realizar a homenagem quando o atleta estiver de férias em Nova Boa Vista. 



Acredita que as pessoas que levam o nome do município além fronteiras 

precisam ser devidamente homenageadas. Em ato contínuo, o Presidente 

Vereador Diogene Biegelmeier agradeceu a presença de todos e invocando a 

proteção de Deus, declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária. Convidou a todos para participar da Sessão Ordinária do dia 13-11-

2018 (treze de novembro de dois mil e dezoito) Os trabalhos foram dirigidos 

pelos Vereadores: Diogene Biegelmeier – Presidente e Ido José Fritzen – 

Secretário. Eu Ido José Fritzen determinei que fosse lavrada a presente Ata que 

depois de Aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim. 

 

 

                  Diogene Biegelmeier                                 Ido José Fritzen 

         Presidente do Poder Legislativo                                           Secretário 


